


  زاد املهاجر إىل ربـه

بسم اهللا الرمحن الرحيم 

املقدمة 
ـ قال الشيخ اإلمام العامل العالمة حممد بن أيب بكر املعروف ب

 وأرضاه يف كتابه الذي سريه من تبوك ثامن  )ابن قيم اجلوزية(
 احملرم سنة ثالث وثالثني وسبعمائة بعد كالم له سبق:

 والصالة والسالم على خامت ،أمحد اهللا مبحامده اليت هو هلا أهل
  .رسله وأنبيائه حممد 

 وبعد: 
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ن اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه: إف

.  ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
وقد اشتملت هده اآلية على مجيع مصاحل العباد يف معاشهم 

ن كل إ ف؛ وفيما بينهم وبني رم،ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا
ينفك عن هاتني احلالتني وهذين الواجبني واجب بينه وبني  عبد ال

 فأما ما بينه وبني اخللق من املعاشرة ؛اهللا وواجب بينه وبني اخللق
 فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه م ،واملعاونة والصحبة

وصحبته هلم تعاونا على مرضاة اهللا وطاعته اليت هي غاية سعادة 
 وهي الرب والتقوى اللذان مها ،العبد وفالحه وال سعادة له إال ا

 وإذا افرد كل واحد من االمسني دخل يف مسمى ،مجاع الدين كله
 ألن الرب ؛ظهرأ ودخوله فيه تضمنا ، إما تضمنا وإما لزوما؛اآلخر

 وكون ،نه جزء مسمى الربإ وكذلك التقوى ف،جزء مسمى التقوى
يدخل يف اآلخر عند االقتران ال يدل على أنه ال يدخل  أحدمها ال

اإلميان :  و،ونظري هذا لفظ اإلميان واإلسالم فيه عند انفراد اآلخر.
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 : و، الفسوق والعصيان: و، الفقري واملسكني: و:والعمل الصاحل
 ونظائره كثرية. وهذه قاعدة جليلة من أحاط ا ،املنكر والفاحشة

زالت عنه إشكاالت كثرية أشكلت على كثري من الناس.  
ولنذكر من هذا مثاال واحدا يستدل به على غريه وهو الرب 

ن حقيقة الرب هو الكمال املطلوب من الشيء واملنافع إ ف؛والتقوى
 واخلري كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها يف ،اليت فيه
 باإلضافة إىل سائر ، ملنافعه وخريه-بالضم- ومنه البر ،الكالم

 واألبرار.  ة ومنه رجل بار وبر وكرام برر،احلبوب
فالرب: كلمة جامعة جلميع أنواع اخلري والكمال املطلوب من 

  ويف حديث النواس بن مسعان أن النيب ،العبد. ويف مقابلته اإلمث
.  )�0F(»جئت تسال عن الرب واإلمث«قال له: 

 ؛فاإلمث كلمة جامعة للشرور والعيوب اليت يذم العبد عليها
 وال ريب ،فيدخل يف مسمى الرب: اإلميان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة

 وأكثر ما يعرب عن بر القلب وهو وجود ،ن التقوى جزء هذا املعىنأ
طعم اإلميان فيه وحالوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسالمته 

 فإن لإلميان فرحة وحالوة ولذة ؛وانشراحه وقوته وفرحه باإلميان
 وهو من القسم ،يف القلب، فمن مل جيدها فهو فاقد اإلميان أو ناقصه

قَالَت الْأَعراب َآمنا قُلْ لَم تؤمنوا الذين قال اهللا عز وجل فيهم: 
ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَكو . 

 وليسوا ،فهؤالء على أصح القولني مسلمون غري منافقني
 إذ مل يدخل اإلميان يف قلوم فيباشرها حقيقة. ؛مبؤمنني

                              
). 1794أخرجه مسلم يف صحيحه، حديث رقم ( )�(
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 معىن الرب والتقوى
 

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وقد مجع اهللا خصال الرب يف قوله تعاىل: 
وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيومِ 

الَْآخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيني وَآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى 
 أَقَامقَابِ وي الرفو نيلائالسبِيلِ والس نابو نياكسالْمى وامتالْيو

الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في 
 مه كأُولَئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب نيحاِء ورالضاِء وأْسالْب

.  الْمتقُونَ
فأخرب سبحانه أن الرب هو اإلميان باهللا ومبالئكته وكتبه ورسله 
واليوم اآلخر، وهذه هي أصول اإلميان اخلمس اليت ال قوام لإلميان 

إال ا، وأا الشرائع الظاهرة من إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، 
 من الصرب :والنفقات الواجبة، وأا األعمال القلبية اليت هي حقائقه

 حقائقه ، فتناولت هده اخلصال مجيع أقسام الدين؛والوفاء بالعهد
وشرائعه واألعمال املتعلقة باجلوارح والقلب وأصول اإلميان 

 أا هي خصال التقوى بعينها ه مث أخرب سبحانه عن هذ،اخلمس
.  أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَفقال: 

وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة اهللا إمياناً واحتساباً، أمراً 
وياً، فيفعل ما أمر اهللا به إميانا باألمر وتصديقا بوعده، ويترك ما 

ى اهللا عنه إمياناً بالنهي وخوفاً من وعيده، كما قال طلق بن 
 قالوا: وما التقوى ؟ .طفئوها بالتقوى»أإذا وقعت الفتنة ف«حبيب: 
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 وأن ، ترجو ثواب اهللا،أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا«قال: 
. »تترك معصية اهللا على نور من اهللا ختاف عقاب اهللا

 وهذا أحسن ما قيل يف حد التقوى.
 فال يكون العمل طاعة ؛ن كل عمل البد له من مبدأ وغايةإف

 فيكون الباعث عليه هو ؛وقربة حىت يكون مصدره عن اإلميان
اإلميان احملض، ال العادة وال اهلوى وال طلب احملمدة واجلاه وغري 

 وغايته ثواب اهللا ، بل البد أن يكون مبدؤه حمض اإلميان؛ذلك
 وهلذا كثريا ما يقرن بني هذين ،وابتغاء مرضاته وهو االحتساب

 ».من صام رمضان إميانا واحتسابا«: األصلني يف مثل قول النيب 
 ونظائره.  .)�1F(»ومن قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً« :و

 وهو ؛ إشارة إىل األصل األول:»على نور من اهللا« :فقوله
 وقوله: ،اإلميان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه

 األصل الثاين وهو االحتساب وهو إىل إشارة :ترجو ثواب اهللا»«
وال ريب أن هذا اسم  الغاية اليت ألجلها يوقع العمل وهلا يقصد به.

جلميع أصول اإلميان وفروعه، وأن الرب داخل يف هذا املسمى.  
وتعاونوا علَى  كقوله تعاىل: ؛وأما عند اقتران أحدمها باآلخر

 فالفرق بينهما فرق بني السبب املقصود لغريه ،الْبِر والتقْوى
ن الرب مطلوب لذاته؛ إذ هو كمال العبد إوالغاية املقصودة لنفسها؛ ف

 وصالحه الذي ال صالح له بدونه كما تقدم.

                              
). 65)، ومسلم برقم (35) أخرجه البخاري برقم (�(
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 ، وأما التقوى فهي الطريق املوصل إىل الرب والوسيلة إليه
 وكان »،تقي» «وقَى« :، من»فعلى« فإا ؛ولفظها يدل على هذا

من » تراث« كما قالوا ؛ فقلبوا الواو تاء»؛وقْوى« :أصلها
 ؛ختمة من الومخة، ونظائرها: جتاه من الوجه، و: ، و»الوراثة«

ن املتقي قد جعل بينه وبني النار إ ف؛فلفظها دال على أا من الوقاية
 فالتقوى والرب كالعافية ؛ والوقاية من باب دفع الضر،وقايةً

والصحة.  
وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً يف فهم ألفاظ القرآن 

نه هو العلم إ ف؛وداللته ومعرفة حدود ما أنزل اهللا على رسوله
 وقد ذم اهللا تعاىل يف كتابه من ليس له علم حبدود ما أنزل ،النافع

اهللا على رسوله.  
 فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتني عظيمتني:

 فيحكم له ؛أن يدخل يف مسمى اللفظ ما ليس منه :إحدامها
 فيساوي بني ما فرق اهللا بينهما. ،حبكم املراد من اللفظ

 ، أن خيرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة حتته:والثانية
 فيفرق بني ما مجع اهللا بينهما.  ،فيسلب عنه حكمه

 فريى أن ؛والذكي الفطن يتفطن ألفراد هذه القاعدة وأمثاهلا
 وتفصيل ،كثريا من االختالف أو أكثره إمنا ينشأ من هذا املوضع

هذا ال يفي به كتاب ضخم.  
 فال جيوز ؛ فإنه اسم شامل لكل مسكر»؛اخلمر«ومن هذا لفظ 

وكذلك لفظ: ،  عنها حكمهيينف إخراج بعض املسكرات منه و
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 وكذلك لفظ: ،وإخراج بعض أنواع القمار منه» امليسر«
وكذلك لفظ: ، وإدخال ما ليس بنكاح يف مسماه» النكاح«
وكذلك ، وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه»الربا«

كثر من أ ونظائره »،املعروف واملنكر: « و»،الظلم والعدل«لفظ: 
أن حتصى …  

واملقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على الرب 
ن إ ف؛والتقوى؛ فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علماً وعمالً

 فاقتضت حكمة ،العبد وحده ال يستقل بعلم ذلك وال بالقدرة عليه
الرب سبحانه أن جعل النوع اإلنساين قائماً بعضه ببعضه، معيناً 

بعضه لبعضه. 
 
 
 

* * * * 



  زاد املهاجر إىل ربـه

 معىن اإلمث والعدوان
 

 واإلمث. ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانمث قال تعاىل: 
 ،والعدوان يف جانب النهي نظري الرب والتقوى يف جانب األمر

 ؛والفرق بني اإلمث والعدوان كالفرق ما بني حمرم اجلنس وحمرم القدر
 هفاإلمث ما كان حراماً جلنسه، والعدوان ما حرم لزيادة يف قدر

 ونكاح ، فالزنا واخلمر والسرقة وحنوها: إمثٌ؛وتعدي ما أباح اهللا منه
كثر من حقه وحنوه وعدوان.  أاخلامسة واستيفاء اين عليه 

تلْك حدود  هو تعدي حدود اهللا اليت قال فيها: فالعدوان:
 وقال ،اللَّه فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

 فنهى عن تعديها ؛تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوهايف موضع آخر: 
 وهذا ألن حدوده سبحانه هي النهايات ؛يف آية وعن قرباا يف آية

 واية الشيء تارة تدخل فيه فتكون ،الفاصلة بني احلالل واحلرام
االعتبار ب ف؛ وتارة ال تكون داخلة فيه فتكون هلا حكم املقابلة،منه

 فهذا حكم ؛األول ى عن تعديها، وباالعتبار الثاين ى عن قرباا
 وهو أن تكون خمالطته هلم تعاوناً على ؛العبد فيما بينه وبني الناس

الرب والتقوى علماً وعمالً.  
وأما حاله فيما بينه وبني اهللا تعاىل فهو إيثار طاعته وجتنب 

 فأرشدت اآلية إىل ذكر ،واتقُوا اللَّه وهو قوله تعاىل: ؛معصيته
 وال يتم له أداء ،واجب العبد بينه وبني اخللق وواجبه بينه وبني احلق

 والقيام بذلك حملض ،الواجب األول إال بعزل نفسه من الوسط
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 وال يتم له أداء الواجب الثاين إال ،النصيحة واإلحسان ورعاية األمر
بعزل اخلَلْق من البني، والقيام له باهللا إخالصاً وحمبة وعبودية.  

فينبغي التفطن هلذه الدقيقة اليت كل خلل يدخل على العبد يف 
 ،أداء هذين األمرين الواجبني إمنا هو عدم مراعاا علماً وعمالً

(وهذا معىن قول الشيخ عبد القادر - قدس اهللا روحه - 
2F

كن «:)�
مع احلق بال خلق، ومع اخللق بال نفس، ومن مل يكن كذلك مل 

 ومل يزل أمره فرطا». واملقصود ذه املقدمة ما ،يزل يف ختبيط
بعدها. 

 
 
 

* * * * 

                              
): «ويف اجلملة: الشيخ عبد القادركبري 20/451) قال الذهيب يف سري أعالم النبالء (�(

الشأن، وعليه مآخذ يف بعض أقواله ودعاويه». 
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 يف اهلجرة إىل اهللا ورسوله
 

 وحيل بينه ،ملا فصل عري السفر واستوطن املسافر دار الغربة
وبني مألوفاته وعوائده املتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك 

 فأجال فكره يف أهم ما يقطع به منازل السفر إىل اهللا، وينفق ،نظراً
 فأرشده من بيده الرشد إىل أن أهم شئ يقصده إمنا ،فيه بقية عمره

هو اهلجرة إىل اهللا ورسوله؛ فإا فرض عني على كل أحد يف كل 
 وهي مطلوب اهللا ومراده ،وقت، وأنه ال انفكاك ألحد عن وجوا

من العباد؛ إذ اهلجرة هجرتان:  
 هجرة باجلسم من بلد إىل بلد، وهذه أحكامها اهلجرة األوىل:

معلومة وليس املراد الكالم فيها.  
 اهلجرة بالقلب إىل اهللا ورسوله، وهذه هي :واهلجرة الثانية

 ، وهي األصل،املقصودة هنا. وهذه اهلجرة هي اهلجرة احلقيقية
وهجرة اجلسد تابعة هلا.  

 فيهاجر بقلبه من حمبة ؛وهي هجرة تتضمن ( من ) و ( إىل )
غري اهللا إىل حمبته، ومن عبودية غريه إىل عبوديته، ومن خوف غريه 
ورجائه والتوكل عليه إىل خوف اهللا ورجائه والتوكل عليه، ومن 

دعاء غريه وسؤاله واخلضوع له والذل واالستكانة له إىل دعائه 
وسؤاله واخلضوع له والذل له واالستكانة له، وهذا بعينه معىن 

، والتوحيد املطلوب من فَفروا إِلَى اللَّه قال تعاىل: ،الفرار إليه
العبد هو الفرار من اهللا إليه.  



 4  زاد املهاجر إىل ربـه

 ؛وحتت ( من ) و( إىل ) يف هذا سر عظيم من أسرار التوحيد
 ؛فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها

فهو متضمن لتوحيد اإلهلية اليت اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات 
اهللا وسالمه عليهم أمجعني.  

ما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأ
وأن كل ما يف الكون من املكروه واحملذور الذي يفر منه العبد فإمنا 

نه ما شاء كان ووجب وجوده مبشيئته، إ ف؛أوجبته مشيئة اهللا وحده
ا فر العبد إىل إذ ف؛وما مل يشأ مل يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته

 فهو يف ؛ وجِد مبشيئة اهللا وقدرهيء إىل شيءاهللا فإمنا يفر من ش
احلقيقة فار من اهللا إليه.  

وأعوذ بك «: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معىن قوله 
نه إ ف؛)�4F(»ال إليكإال ملجأ وال منجى منك  «وقوله: .)�3F(»منك

 يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إال هو من يءليس يف الوجود ش
 فالفار واملستعيذ فار مما أوجده قدر اهللا ومشيئته ؛اهللا خلقاً وإبداعا

وخلقه إىل ما تقتضيه رمحته وبره ولطفه وإحسانه؛ ففي احلقيقة هو 
. هارب من اهللا إليه ومستعيذ باهللا منه

 وتصور هذين األمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن 
 فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ؛غريه بالكلية خوفاً ورجاء وحمبة
                              

). 486) جزء من حديث عائشة رضي اهللا عنها، أخرجه مسلم برقم (�(
)، 247) قطعة من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما، أخرجه البخاري برقم(�(

). 2710ومسلم برقم (
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ويستعيذ منه إمنا هو مبشيئة اهللا وقدرته وخلقه مل يبق يف قلبه خوف 
 فتضمن ذلك إفراد اهللا وحده باخلوف ؛من غري خالقه وموجده

واحلب والرجاء، ولو كان فراره مما مل يكن مبشيئة اهللا وقدرته لكان 
 آخر أقدر  إىل خملوقذلك موجباً خلوفه منه، مثل من يفر من خملوق

نه يف حال فراره من األول خائف منه حذرا أن ال يكون إ ف؛منه
 ى خبالف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قض؛الثاين يفيده منه

نه ال يبقى يف القلب التفات إىل غريه.  إوقدر وشاء ما يفر منه؛ ف
 : و.»أعوذ بك منك«فتفطن إىل هذا السر العجيب يف قوله: 

 فإن الناس قد ذكروا يف هذا ».ال ملجأ وال منجى منك إال إليك«
 اليت هي لب الكالم ة وقل من تعرض منهم هلذه النكت،أقواالً

  . وباهللا التوفيق،ومقصوده
 وهو معىن ،فتأمل كيف عاد األمر كله إىل الفرار من اهللا إليه

املهاجر من هجر ما ى «: اهلجرة إىل اهللا تعاىل، وهلذا قال النيب 
. وهلذا يقرن اهللا سبحانه بني اإلميان واهلجرة يف غري )�5F(»اهللا عنه
 لتالزمهما واقتضاء أحدمها لآلخر.  ؛موضع

واملقصود أن اهلجرة إىل اهللا تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان 
 إىل يءن املهاجر من شإما حيبه ويرضاه، وأصلها احلب والبغض؛ ف

حب أ البد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه؛ فيؤثر يءش
األمرين إليه على اآلخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إمنا 

                              
) جزء من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، أخرجه البخاري برقم �(

). 40)، ومسلم برقم (6484(
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يدعوانه إىل خالف ما حيبه ويرضاه، وقد بلي ؤالء الثالث، فال 
يزالون يدعونه إىل غري مرضاة ربه وداعي اإلميان يدعوه إىل مرضاة 

فعليه يف كل وقت أن يهاجر إىل اهللا وال ينفك يف هجرته إىل -ربه 
املمات.  

 ؛وهذه اهلجرة تقوى وتضعف حبسب داعي احملبة يف قلب العبد
 وإذا ،فإن كان الداعي أقوى كانت هذه اهلجرة أقوى وأمت وأكمل

ضعف الداعي ضعفت اهلجرة حىت ال يكاد يشعر ا علماً، وال 
يتحرك هلا إرادة.  

 املسائل عوالذي يقضي منه العجب أن املرء يوسع الكالم ويفر
يف اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم ويف اهلجرة اليت انقطعت 

. بالفتح، وهذه هجرة عارضة، رمبا ال تتعلق به يف العمر أصالً
 فإنه ال ، وأما هذه اهلجرة اليت هي واجبة على مدى األنفاس

 وما ذاك إال لإلعراض عما خلق له، ،حيصل فيها علما وال إرادة
 وهذا حال من ،واالشتغال مبا ال ينجيه وحده عما ال ينجيه غريه

شت بصريته وضعفت معرفته مبراتب العلوم واألعمال. واهللا غ
له غريه وال رب سواه.  إاملستعان، وباهللا التوفيق، ال 

 فعلم مل يبق منه سوى امسه، وأما اهلجرة إىل رسول اهللا 
ات الطريق سوى رمسه، وحمجة سفَت عليها ينومنهج مل تترك ب

السوايف فطمست رسومها، وغارت عليها األعادي فغورت مناهلها 
وعيوا؛ فسالكها غريب بني العباد، فريد بني كل حي وناد، بعيد 

على قرب املكان، وحيد على كثرة اجلريان، مستوحش مما به 
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يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ظعنوا، ظاعن إذا 
، ال يقر قراره حىت يظفر بأربه، فهو هقطنوا، منفرد يف طريق طلب

الكائن معهم جبسده، البائن منهم مبقصده، نامت يف طلب اهلدى 
أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن اهلجرة النبوية، وهو يف 

زراءه على إطلبها مشمر قائم، يعيبونه مبخالفة آرائهم، ويزرون عليه 
جهاالم وأهوائهم، قد رمجوا فيه الظنون، وأحدقوا فيه العيون، 

قَالَ رب ، فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَوتربصوا به ريب املنون 
 كُمفُونَ احصا تلَى مانُ ععتسالْم نمحا الرنبرو قبِالْح:  

 حنن وإياكم منوت، فما
 

 فلح عند احلساب من ندماأ 
 وطريقها على ،ا شديدأ أن هذه اهلجرة النبوية شواملقصود: 

:  بعيدعتادغري امل
 بعيد على كسالن أو ذي ماللة

 
 

 أما على املشتاق فهو قريب 
ولعمر اهللا ما هي إال نور يتألأل، ولكن أنت ظالمه، وبدر أضاء  

 ومنهل عذب ،مشارق األرض ومغارا، ولكن أنت غيمه وقتامه
صاف وأنت كدره، ومبتدأ خلري عظيم ولكن ليس عندك خربه.  

فامسع اآلن شأن هذه اهلجرة والداللة عليها، وحاسب ما بينك 
وبني اهللا، هل أنت من املهاجرين هلا أو املهاجرين إليها ؟  

د هذه اهلجرة: سفر النفس يف كل مسالة من مسائل حف
ألحكام إىل اإالميان، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث 

معدن اهلدى، ومنبع النور امللتقى من فم الصادق املصدوق الذي 
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ىوحي يحإِلَّا و وى * إِنْ هونِ الْهع قطنا يموفكل مسألة ؛ 
طلعت عليها مشس رسالته، وإال فاقذف ا يف حبر الظلمات، وكل 

 فهذا ؛ وإال فعده من أهل الريب والتهماتيشاهد عدله هذا املزك
حد هذه اهلجرة.  

فما للمقيم يف مدينة طبعه وعوائده، القاطن يف دار مرباه 
ومولده، القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا حببلهم 

نا على آثارهم مقتدون، وما هلذه اهلجرة اليت كلت إمتمسكون، و
عليهم، واستند يف طريقة جناحه وفالحه إليهم، معتذراً بأن رأيهم 
خري من رأيه لنفسه، وأن ظنوم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه، 

ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدا صادرة عن 
 متولدة بني الكسل وزوجه املاللة.  ،رض البطالةأاإلخالد إىل 

واملقصود: أن هذه اهلجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى 
 كما أن اهلجرة األوىل مقتضى ،»شهادة أن حممدا رسول اهللا «
 وعن هاتني اهلجرتني يسأل كل عبد ،شهادة أن ال إله إال اهللا»«

يوم القيامة ويف الربزخ، ويطالب ا يف الدنيا ودار الربزخ ودار 
 القرار. 

كلمتان يسأل عنهما األولون واآلخرون: ماذا «قال قتادة: 
جبتم املرسلني ؟».  أذا ا وم؟كنتم تعبدون

فَلَا  : وقد قال تعاىل،وهاتان الكلمتان مها مضمون الشهادتني
وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في 

  .أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما



 9 زاد املهاجر إىل ربـه

فأقسم سبحانه بأجلِّ مقسم به - وهو نفسه عز وجل - على 
أنه ال يثبت هلم اإلميان، وال يكونون من أهله حىت حيكموا رسول 

ما» « فإن لفظة ؛بواب الدينأ يف مجيع موارد النزاع يف مجيع اهللا 
 أو يوجد حتكيمه ، فإا موصلة تقتضي نفي اإلميان؛من صيغ العموم

 يف مجيع ما شجر بينهم.
 ؛ ومل يقتصر على هذا حىت ضم إليه انشراح صدورهم حبكمه
حيث ال جيدون يف أنفسهم حرجاً - وهو الضيق واحلصر - من 

 ال أم ؛حكمه، بل يقبلوا حكمه باالنشراح، ويقبلوه بالتسليم
 فإن هذا مناف ؛يأخدونه على إغماض، ويشربونه على قذى

لإلميان، بل البد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.  
ومىت أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر يف حاله، ويطالع قلبه عند 

 أو على خالف ما قلد فيه ،ورود حكمه على خالف هواه وغرضه
بلِ الْإِنسانُ علَى نفِْسه بصريةٌ أسالفه من املسائل الكبار وما دوا 

هيراذعأَلْقَى م لَوو *  .
فسبحان اهللا! كم من حزازة يف نفوس كثري من الناس من كثري 
من النصوص وبودهم أن لو مل ترد ؟ وكم من حرارة يف أكبادهم 

منها، وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردها ؟ 
ستبدو هلم تلك السرائر بالذي يسوء وخيزي يوم تبلى السرائر.  

مث مل يقتصر سبحانه على ذلك حىت ضم إليه قوله تعاىل 
ايملسوا تلِّمسيوفذكر الفعل مؤكداً مبصدره القائم مقام ذكره ؛ 

مرتني. وهو التسليم واخلضوع له واالنقياد ملا حكم به طوعا ورضاً 
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 ال قهراً ومصابرة، كما يسلِّم املقهور ملن قهره كرهاً، بل ،وتسليما
 إليه، يعلم أن يءتسليم عبد مطيع ملواله وسيده الذي هو أحب ش

بر به أنه أوىل به من نفسه وأ ويعلم ب،سعادته وفالحه يف تسليمه إليه
 قدر على ختليصها. فمىت علم العبد هذا من رسول اهللا أمنها و

واستسلم له، وسلم إليه، انقادت له كل علة يف قلبه ورأى أن ال 
نقياد.  السعادة له إال ذا التسليم وا

 بل هو أمر انشق القلب ؛وليس هذا مما حيصل معناه بالعبارة
واستقر يف سويدائه ال تفي العبارة مبعناه، وال مطمع يف حصوله 

 بالدعوى واألماين.
  وصال لليلىيوكل يدع

 

 وليلى ال تقر هلم بذاك 
وفرق بني علم احلب وحال احلب؛ فكثرياً ما بشتبه على العبد  

علم الشيء حباله ووجوده، وفرق بني املريض العارف بالصحة 
واالعتدال وهو مثخن باملرض، وبني الصحيح السليم، وإن مل حيسن 

وصف الصحة والعبارة عنها، وكذلك فرق بني وصف اخلوف 
والعلم به وبني حاله ووجوده.  

وتأمل تأكيده سبحانه هلذا املعىن املذكور يف اآلية بوجوه 
عديدة من التأكيد:  

لَا  تصديرها بتضمن املقسم عليه للنفي وهو قوله: أوهلا:
 إذا أقسموا على ؛ وهذا منهج معروف يف كالم العرب.يؤمنونَ

 صدروا مجلة القسم بأداة نفي مثل هذه اآلية، ومثل ما ي منفيءش
الها اهللا، ال يعمد إىل أسد من «يف قول الصديق رضي اهللا عنه: 
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 أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فيعطيك سلبه»، وقول الشاعر:
  العامريةفال وأبيك ابن

 
 فـرأين أ القوم ييدع ال 

 وقال اآلخر:  
 ى ملا يبففال واهللا ال يل

 
 وال ملا م أبداً دواء 

كثر من أن يذكر.  أوهذا يف كالمهم  
وتأمل مجل القسم اليت يف القرآن املصدرة حبرف النفي كيف 

 :جتد املقسم عليه منفياً ومتضمناً للنفي، وال حيزم هذا قوله تعاىل
 هإِن * يمظونَ علَمعت لَو ملَقَس هإِنومِ * وجعِ الناقوبِم فَلَا أُقِْسم

َآنٌ كَرِميلَقُر  .
فإنه ملا كان املقصود ذا القسم نفي ما قاله الكفار يف القرآن: 

من أنه شعر أو كهانه أو أساطري األولني، صدر القول بأداة النفي 
ما قالوه، فتضمنت اآلية أنْ ليس األمر كما خالف ثبت له أمث 

يزعمون ولكنه قرآن كرمي. 
فَلَا  مثل قوله تعاىل: ؛وهلذا صرح باألمرين: النفي واإلثبات

أُقِْسم بِالْخنسِ * الْجوارِ الْكُنسِ * واللَّيلِ إِذَا عسعس * والصبحِ إِذَا 
تنفَّس * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ * ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ * 

مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ * وما صاحبكُم بِمجنون * ولَقَد رَآه بِالْأُفُقِ الْمبِنيِ * 
، وكذلك وما هو علَى الْغيبِ بِضنِنيٍ * وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ

لَا أُقِْسم بِيومِ الْقيامة * ولَا أُقِْسم بِالنفْسِ اللَّوامة * أَيحسب قوله: 
هاننب يوسلَى أَنْ نع رِينلَى قَادب * هظَامع عمجن انُ أَلَّنسالْإِن . 
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 أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية واملقصود:
املقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه.  

 تأكيده بنفس القسم.  وثانيها:
 تأكيده باملقسم به، وهو إقسامه بنفسه ال بشيء من وثالثها:

خملوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة ومبخلوقاته تارة.  
 تأكيده بانتفاء احلرج وهو وجود التسليم.  ورابعها:

 تأكيد الفعل باملصدر، وما هذا التأكيد إال لشدة وخامسها:
احلاجة إىل هذا األمر العظيم، وإنه مما يعتين به ويقرر يف نفوس العباد 

بلغ أنواع التقرير.  أمبا هو من 
وهو دليل ، النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم :وقال تعاىل

 ،على أن من مل يكن الرسول أوىل به من نفسه فليس من املؤمنني
وهذه األولوية تتضمن أموراً:  

حب إىل العبد من نفسه؛ ألن األولوية أصلها أمنها: أن يكون 
احلب، ونفس العبد أحب له من غريه، ومع هذا جيب أن يكون 

 منها؛ فبذلك حيصل له اسم االرسول أوىل به منها وأحب إليه
اإلميان. ويلزم من هذه األولوية واحملبة كمال االنقياد والطاعة 

والرضا والتسليم وسائر لوازم احملبة من الرضا حبكمه والتسليم ألمره 
وإيثاره على ما سواه.  

 بل احلكم ؛ أن ال يكون للعبد حكم على نفسه أصالًومنها:
 حيكم عليها أعظم من حكم السيد على ؛على نفسه للرسول 

عبده أو الوالد على ولده؛ فليس له يف نفسه تصرف قط إال ما 
تصرف فيه الرسول الذي هو أوىل به منها.  
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فيا عجباً كيف حتصل هذه األولوية لعبد قد عزل ما جاء به 
 عن منصب التحكيم ورضي حبكم غريه واطمأن إليه الرسول 

 من ىقل وزعم أن اهلدى ال يتعظم من اطمئنانه إىل الرسول أ
مشكاته وإمنا يتلقى من داللة العقول، وأن الذي جاء به ال يفيد 
اليقني، إىل غري ذلك من األقوال اليت تتضمن اإلعراض عنه وعما 
 ،جاء به، واحلوالة يف العلم النافع إىل غريه، ذلك هو الضالل البعيد

ه األولوية إال بعزل كل ما سواه وتوليته يف ذوال سبيل إىل ثبوت ه
ن شهد إ ف؛كل شئ وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به

ن مل تتبني شهادته له إله بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطالن رده، و
ال بصحة وال ببطالن جعله مبنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حىت 

يتبني أي األمرين أوىل به.  
فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر اهلجرة واستقام له علمه 

وعمله، وأقبلت وجوه احلق إليه من كل جهة.  
ومن العجب أن يدعي حصول هذه األولوية واحملبة التامة من 

كان سعيه واجتهاده ونصبه يف االشتغال بأقوال غريه وتقريرها، 
والغضب واحملبة هلا والرضا ا والتحاكم إليها، وعرض ما قاله 

ن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوه احليل إالرسول عليها؛ ف
وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا وبالغ يف رده لياً وإعراضاً، كما قال تعاىل: 

، وقد اشتملت هده اآلية على فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا
أسرار عظيمة جيب التنبيه على بعضها لشدة احلاجة إليها:  

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء قال تعاىل: 
للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقريا 
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فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ 
 وهو ،؛ فأمر سبحانه بالقيام بالقسطاللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا

العدل يف هذه اآلية، وهذا أمر بالقيام به يف حق كل أحد عدواً 
 وأحق ما قام له العبد بقصد األقوال واآلراء ،كان أو ولياً

واملذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر اهللا وخربه؛ فالقيام فيها باهلوى 
واملعصية مضاد ألمر اهللا مناف ملا بعث به رسوله، والقيام فيها 

تباعه، وال أنائه بني ببالقسط وظيفة خلفاء الرسول يف أمته وأ
يستحق اسم األمانة إال من قام فيها بالعدل احملض نصيحة هللا 

ولكتابه ولرسوله ولعباده، وأولئك هم الوارثون حقا، ال من جيعل 
أصحابه وحنلته ومذهبه معياراً على احلق وميزاناً له، يعادي من 

خالفه ويوايل من وافقه مبجرد موافقته وخمالفته؛ فأين هذا من القيام 
عظم أا الباب ذبالقسط الذي فرضه اهللا على كل أحد ؟! وهو يف ه

كرب وجوباً.  أفرضاً و
ن أخرب حبق فهو إ الشاهد هو املخرب، فشهداَء للَّهمث قال: 

شاهد عدل مقبول، وإن أخرب بباطل فهو شاهد زور، وأمر تعاىل أن 
يكون شهيداً له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة 

كُونوا ن تكون هللا ال لغريه، وقال يف اآلية األخرى: أبالقسط، و
طساَء بِالْقدهش لَّهل نيامقَو .فتضمنت اآليتان أموراً أربعة 

: القيام بالقسط. أحدمها
: أن يكون هللا. الثاين

: الشهادة بالقسط. الثالث
: أن تكون هللا.  الرابع
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(صاصتخوا
6F

 آية النساء بالقسط والشهادة هللا وآية املائدة )�
 لسر عجيب من أسرار القرآن ليس ،بالقيام هللا والشهادة بالقسط

هذا موضع ذكره.  
 فأمر ؛ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِنيمث قال تعاىل: 

سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب 
ذين مها ل ووالديه ال،الناس إىل العبد، فيقوم بالقسط على نفسه

 والصديق من سائر الناس، فإن ، وأقاربه الذين هم أخص به،صلهأ
كان ما يف العبد من حمبة لنفسه ولوالديه وأقربيه مينعه من القيام 

 -والسيما إذا كان احلق ملن يبغضه ويعاديه قبلهم-عليهم باحلق 
فإنه ال يقوم به يف هذا احلال إال من كان اهللا ورسوله أحب إليه من 
كل ما سوامها، وهذا ميتحن به العبد إميانه فيعرف منزلة اإلميان من 
قلبه وحمله منه. وعكس هذا عدل العبد يف أعدائه ومن جيفوه؛ فإنه 

ال ينبغي أن حيمله بغضه هلم أن حييف عليهم، كما ال ينبغي أن 
حيمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم 

بالقسط، فال يدخله ذلك البغض يف باطل وال يقصر به هذا احلب 
العادل هو الذي إذا غضب مل « السلف:  بعضعن احلق؛ كما قال

يدخله غضبه يف باطل، وإذا رضي مل خيرجه رضاه عن احلق».  
اشتملت اآليتان على هذين احلكمني: ومها القيام بالقسط 

إِنْ يكُن غَنِيا أَو  :مث قال تعاىل، والشهادة به على األولياء واألعداء
 منكم هو رما وموالمها ومها عبيده، كما ؛فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما

                              
) يف األصل: (واختصت). �(
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 فإن اهللا أوىل ما ؛أنكم عبيده فال حتابوا غنياً لغناه، وال فقرياً لفقره
منكم.  

وقد يقال: فيه معىن آخر أحسن من هذا، وهو أم رمبا خافوا 
من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغين والفقري؛ أما الغين فخوفاً 

 فتتساهل النفوس ؛على ماله، وأما الفقري فإلعدامه وأنه ال شيء له
يف القيام عليه باحلق، فقيل هلم: واهللا أوىل بالغين والفقري منكم، أعلم 
ذا وأرحم ذا، فال تتركوا أداء احلق والشهادة على غين وال فقري، 

 اهم عن اتباع اهلوى ؛فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوامث قال تعاىل: 
 منصوب املوضع أَنْ تعدلُوااحلامل على ترك العدل. وقوله تعاىل 

ألنه مفعول ألجله، وتقديره عند البصريني: كراهية أن تعدلوا، أو 
حذر أن تعدلوا، فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل أو فراراً منه، 

 أن ال تعدلوا. وقول البصريني أحسن :وعلى قول الكوفيني التقدير
وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما واظهر. مث قال تعاىل: 

 ذكر سبحانه السببني املوجبني لكتمان احلق حمذرا تعملُونَ خبِريا
منهما ومتوعدا عليهما:  

 فإن احلق إذا ظهرت »؛اإلعراض« واآلخر: ي»،اللَ«: أحدمها
 أعرض عنها ،حجته ومل جيد من يروم دفعها طريقاً إىل دفعها

 :وأمسك عن ذكرها فكان شيطاناً أخرس، وتارة يلويها وحيرفها
»مثال الفتل وهو التحريف، وهو نوعان: يلُّ يف اللفظ ويلُّ »:اللي 

يف املعىن؛ فاللي يف اللفظ أن يلفظ ا على وجه ال يستلزم احلق؛ إما 
بزيادة لفظة أو نقصاا أو إبداهلا بغريها، ويلُّ يف كيفية أدائها وإيهام 
السامع لفظاً وإرادة غريه؛ كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسالم 
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 منه: يلُّ والنوع الثاين فهذا أحد نوعي اللي. ؛ وغريهعلى النيب 
 وهو حتريفه وتأويل اللفظ على خالف مراد املتكلم، وجبهالة ،املعىن

ما مل يرده أو يسقط منه لبعض املراد به، وحنو هذا من يلِّ املعاين، 
وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ فقال تعاىل: 

.  خبِريا
وملا كان الشاهد مطالباً بأداء الشهادة على وجهها فال يكتمها 

 كان اإلعراض نظري الكتمان، واللي نظري تغيريها ،وال يغريها
وتبديلها. فتأمل ما حتت هذه اآلية من كنوز العلم.  

واملقصود: أن الواجب الذي ال يتم اإلميان بل ال حيصل مسمى 
اإلميان إال به، مقابلة النصوص بالتلقي والقبول واإلظهار هلا ودعوة 

اخللق إليها، وال تقابل باالعتراض تارة وباللي أخرى.  
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه وقال تعاىل: 

مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَمنه إذا ثبت أ فدل هذا على ؛
هللا ورسوله يف كل مسالة من املسائل حكم طليب أو خربي، فإنه 

ليس ألحد أن يتخري لنفسه غري ذلك احلكم فيذهب إليه، وأن ذلك 
ليس ملؤمن وال مؤمنة أصالً؛ فدل على أن ذلك مناف لإلميان.  

وقد حكى الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه إمجاع الصحابة 
 مل والتابعني ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول اهللا 

رب أحد من أئمة اإلسالم يف تيكن له أن يدعها لقول أحد. ومل يس
صحة ما قاله الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه؛ فإن احلجة الواجب 

تباعها على اخللق كافة إمنا هو قول املعصوم الذي ال ينطق عن ا
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 فضالً عن ؛اهلوى، وأما أقوال غريه فغايتها أن تكون سائغة االتباع
أن يعارض ا النصوص وتقدم عليها، عياذاً باهللا من اخلذالن.  

وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ وقال تعاىل: 
بِنيلَاغُ الْما الْبنولسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيوت ؛ فأخرب سبحانه أن

 فينتفي ؛اهلداية يف طاعة الرسول ال يف غريها؛ فإنه معلَّق بالشرط
 وليس هذا من باب داللة املفهوم، كما يغلط فيه كثري من ،بانتفائه

 ال تقرير كون املفهوم ،الناس ويظن أنه حمتاج يف تقريره الداللة منه
 بل هذا من األحكام اليت ترتبت على شروط وعلقت فال ؛حجة

وجود هلا بدون شروطها؛ إذا ما علق على الشرط فهو عدم عند 
عدمه، وإال مل يكن شرطا له.  

إذا ثبت هذا: فاآلية نص على انتفاء اهلداية عند عدم طاعته، 
 وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَويف إعادة الفعل يف قوله تعاىل: 

دون االكتفاء بالفعل األول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن 
قريب إن شاء اهللا تعاىل.  

 الفعل :فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَوقوله تعاىل: 
 وأصلُه فان تتولوا؛ فحذفت إحدى التاءين ختفيفاً، ،للمخاطبني

 أنه قد محل أداء الرسالة وتبليغها ومحلتم طاعته واالنقياد له :واملعىن
من اهللا البيان وعلى الرسول «: والتسليم؛ كما قال رسول اهللا 

(البالغ وعلينا التسليم»
7F

. فإن تركتم أنتم ما محلتموه من اإلميان )�
 وإمنا محل تبليغكم، ،والطاعة فعليكم ال عليه؛ فإنه مل حيمل إميانكم

                              
). 503/ 13) أخرجه البخاري تعليقا. انظر فتح الباري (�(
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وإِنْ تطيعوه تهتدوا وما علَى الرسولِ وإمنا محل أداء الرسالة إليكم 
بِنيلَاغُ الْمإِلَّا الْبليس عليه هداهم وتوفيقهم.  ؛ 

يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وقال تعاىل: 
وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ 

فأمر ؛ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا
سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح اآلية بالنداء باسم اإلميان 

املشعرِ بأن املطلوب منهم من موجبات االسم الذي نودوا به 
وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم اهللا عليه وأغناه من فضله، 

حسن اهللا إليك، ويا أيها العامل علم الناس ما ينفعهم، أأحِسن كما 
ويا أيها احلاكم احكم باحلق. ونظائره.  

 كقوله تعاىل ؛وهلذا كثريا ما يقع اخلطاب يف القرآن بالشرائع
اميالص كُملَيع بوا كُتنَآم ينا الَّذها أَيي ، وا إِذَانَآم ينا الَّذها أَيي

لَاةلصل يودن ،قُودفُوا بِالْعوا أَونَآم ينا الَّذها أَيي ؛ ففي هذا
 ؛إشارة إىل أنكم إن كنتم مؤمنني فاإلميان يقتضي منكم كذا وكذا

يا أَيها الَّذين َآمنوا فإنه من موجبات اإلميان ومتامه، مث قال تعاىل: 
كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَطفقرن بني طاعة ؛ 

اهللا والرسول وطاعة أويل األمر، وسلط عليهما عامالً واحداً، وقد 
 فإنه من يطع ؛كان رمبا يسبق إىل الوهم أن األمر يقتضي عكس هذا

  ولكن الواقع هنا يف اآلية املناسب.،الرسول فقد أطاع اهللا
وحتته سر لطيف وهو داللته على أن ما يأمر به رسوله جيب 

 طاعة الرسول ؛طاعته فيه وإن مل يكن مأموراً به بعينه يف القرآن
مفردة ومقرونة؛ فال يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن مل يكن 
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يوشك «: يف القرآن وإال فال جتب طاعته فيه، كما قال النيب 
رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه األمر من أمري فيقول: بيننا 

 اتبعناه؛ أال وإين يءوبينكم كتاب اهللا تعاىل؛ ما وجدنا فيه من ش
. أما أولو األمر فال جتب طاعة )�8F(»أوتيت الكتاب ومثله معه

أحدهم إال إذا اندرجت حتت طاعة الرسول؛ ال طاعة مفردة 
على املرء السمع « أنه قال: مستقلة؛ كما صح عن النيب 

 فإذا أمر ؛ ما مل يؤمر مبعصية اهللا تعاىل؛حب وكرهأوالطاعة فيما 
  .»مبعصية اهللا تعاىل فال مسع وال طاعة

فَردوه إِلَى فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا املعىن قوله تعاىل: 
 ومل يقل: وإىل الرسول؛ فإن الرد إىل القرآن رد إىل .اللَّه والرسولِ

 وما ،اهللا والرسول؛ فما حكم به اهللا تعاىل هو بعينه حكم رسوله
ا رددمت إىل اهللا ما إذ هو بعينه حكم اهللا؛ فحيكم به الرسول 

 فقد رددمتوه إىل رسوله، وكذلك إذا ه-يعين كتاب-تنازعتم فيه 
رددمتوه إىل رسوله فقد رددمتوه إىل اهللا، وهذا من أسرار القرآن.  

محد رمحه اهللا تعاىل يف أويل أوقد اختلفت الرواية عن اإلمام 
م العلماء. أ إحدامها: وعنه فيهم رمحه اهللا تعاىل روايتان: ،األمر

 ،م األمراء. والقوالن ثابتان عن الصحابة يف تفسري اآليةأ: والثانية
 فإن العلماء واألمراء والة ؛والصحيح أا متناولة للصنفني مجيعاً
ن العلماء والته حفظا وبياناً وذبا إاألمر الذي بعث اهللا به رسوله؛ ف

حلد فيه وزاغ عنه، وقد وكَّلَهم اهللا بذلك فقال أعنه ورداً على من 
                              

). 2664)، والترمذي برقم (4604) أخرجه أبو داود برقم (�(
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فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاِء فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها  :تعاىل
رِينبِكَاف . فياهلا من وكالة أوجبت طاعتهم واالنتهاء إىل أمرهم

وكون الناس تبعاً هلم. واألمراء والته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً 
للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان مها 

الناس وسائر النوع اإلنساين تبع هلا ورعية.  
فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ مث قال تعاىل: 

 وهذا دليل قاطع على أنه جيب ،إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ
رد موارد النزاع يف كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إىل اهللا 

 ال إىل أحد غري اهللا ورسوله؛ فمن أحال الرد على غريمها ؛ورسوله
 ومن دعا عند النزاع إىل حكم غري اهللا ورسوله ،فقد ضاد أمر اهللا

فقد دعا بدعوى اجلاهلية؛ فال يدخل العبد يف اإلميان حىت يرد كل 
إِنْ ما تنازع فيه املتنازعون إىل اهللا ورسوله؛ وهلذا قال اهللا تعاىل 

 وهذا مما ذكرنا آنفاً أنه شرط ،كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ
ينتفي املشروط بانتفائه، فدل على أن من حكّم غري اهللا ورسوله يف 

موارد مقتضى النزاع كان خارجاً من مقتضى اإلميان باهللا واليوم 
 فإا ؛اآلخر. وحسبك ذه اآلية العاصمة القاصمة بياناً وشفاء

 عاصمة للمتمسكني ا املمتثلني ما ،قاصمة لظهور املخالفني هلا
ليهلك من هلَك عن بينة ويحيا من حي  :أمرت به. قال اهللا تعاىل

يملع يعملَس إِنَّ اللَّهو ةنيب نع  :42[األنفال[   .
وقد اتفق السلف واخللف على أن الرد إىل اهللا هو الرد إىل 

 والرد إىل الرسول هو الرد إليه يف حياته والرد إىل سنته بعد ،كتابه
وفاته.  
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 هذا الذي : أي؛ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًامث قال تعاىل: 
أمرتكم به من طاعيت وطاعة رسويل وأولياء األمر ورد ما تنازعتم 

فيه إىلَّ وإىل رسويل خري لكم يف معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم 
حسن عاقبة؛ فدل هذا على أن طاعة أ فهو خري لكم و؛يف الدارين

اهللا ورسوله وحتكيم اهللا ورسوله هو سبب السعادة عاجال وآجالً. 
ومن تدبر العامل والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر يف العامل سببه 

نه بسبب إخمالفة الرسول واخلروج عن طاعته، وكل خري يف العامل ف
 طاعة الرسول. 

وكذلك شرور اآلخرة وآالمها وعذاا إمنا هو من موجبات 
خمالفة الرسول ومقتضياا؛ فعاد شر الدنيا واآلخرة إىل خمالفة 

 فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته ؛الرسول وما يترتب عليه
مل يكن يف األرض شر قط، وهذا كما أنه معلوم يف الشرور العامة 

واملصائب الواقعة يف األرض فكذلك هو يف الشر واألمل والغم الذي 
 فإمنا هو بسبب خمالفة الرسول، وألن طاعته ؛يصيب العبد يف نفسه

هي احلصن الذي من دخله كان من اآلمنني والكهف الذي من جلأ 
إليه كان من الناجني.  

فعلم أن شرور الدنيا واآلخرة إمنا هو اجلهل مبا جاء به الرسول 
 واخلروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه ال جناة للعبد وال 

 علماً والقيام سعادة إال باالجتهاد يف معرفة ما جاء به الرسول 
 به عمال. 
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وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: 
: دعوة اخللق إليه. أحدمها
: صربه واجتهاده على تلك الدعوة. والثاين

: فاحنصر الكمال اإلنساين على هذه املراتب األربعة
. : العلم مبا جاء به الرسول أحدها
: العمل به. والثانية
: نشره يف الناس ودعوم إليه. والثالثة
: صربه وجهاده يف أدائه وتنفيذه. والرابعة

ومن تطلعت مهته إىل معرفة ما كان عليه الصحابة رضي اهللا 
 هم حقا: ت فهذه طريق،عنهم وأراد اتباعهم

 ن شئت وصلَ القوم فاسلك سبيلهمإف
 

 
 فقد وضحت للسالكني عياناً 

قُلْ إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضلُّ علَى نفِْسي  :وقال تعاىل لرسوله  
قَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنوفهذا نص ؛ 

 إمنا حيصل بالوحي؛ فيا عجبا! كيف صريح يف أن هدي الرسول 
حيصل اهلدى لغريه من اآلراء والعقول املختلفة واألقوال املضطربة؟! 

من يهد اللَّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا  :ولكن
عظم من ضالل من زعم أن اهلداية ال حتصل أ؛ فأي ضالل مرشدا

 وقول زيد ،بالوحي مث حييل فيها على عقل فالن ورأي فلتان
 ولقد عظمت نعمة اهللا على عبد عافاه من هذه البلية !وعمرو

 واحلمد هللا رب العاملني.  ،العظمى واملصيبة الكربى
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املص * كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك وقال تعاىل: 
 نم كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعات * نِنيمؤلْمى لكْرذو بِه رذنتل هنم جرح

 فأمر سبحانه ؛ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليلًا ما تذَكَّرونَ
 اتباع : عن اتباع غريه؛ فما هو إالىباتباع ما أنزل على رسوله ونه
 فكل من ؛نه مل جيعل بينهما واسطةإف؛ املنزل، واتباع أولياء من دونه

 وهذا ؛ال يتبع الوحي فإمنا يتبع الباطل واتبع أولياء من دون اهللا
حبمد اهللا ظاهر ال خفاء به.  

ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي وقال تعاىل: 
اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا * يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَانا خليلًا * 

 انسلْإِنطَانُ ليكَانَ الشاَءنِي وإِذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بلَّنِي عأَض لَقَد
 فكل من اختذ غري الرسول يترك ألقواله وآرائه ما جاء به ؛خذُولًا

نه قائل هذه املقالة ال حمالة؛ وهلذا هذا اخلليل كنى إ ف،الرسول 
 إذ لكل متبع أولياء من دون اهللا فالن وفالن؛ فهذا ؛عنه باسم فالن

 ومآلُ تلك ،حالُ اخلليلني املتخالَّني على خالف طاعة الرسول 
الْأَخلَّاُء يومئذ بعضهم اخللة إىل العداوة واللعنة كما قال اهللا تعاىل: 

نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل، وقد ذكر حال هؤالء األتباع وحال من 
يوم تقَلَّب  كقوله تعاىل: ؛تبعوهم يف غري موضع من كتابه

وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا * وقَالُوا 
ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا * ربنا َآتهِم ضعفَينِ 

 متىن القوم طاعة اهللا ورسوله حني ؛من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِريا
 ، واعتذروا بأم أطاعوا كرباءهم ورؤساءهم،ال ينفعهم ذلك

م أطاعوا السادات والكرباء أواعترفوا بأم ال عذر هلم يف ذلك، و
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ربنا َآتهِم وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة واملواالة إىل قوهلم: 
 ويف بعض هذا عربة للعاقل ،ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِريا

وموعظة شافية، وباهللا التوفيق.  
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب وقال تعاىل: 

بَِآياته أُولَئك ينالُهم نصيبهم من الْكتابِ حتى إِذَا جاَءتهم رسلُنا 
يتوفَّونهم قَالُوا أَين ما كُنتم تدعونَ من دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا 

 مٍ قَدي أُملُوا فخقَالَ اد * رِينوا كَافكَان مهأَن فُِسهِملَى أَنوا عهِدشو
 تنةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمي النسِ فالْإِنو الْجِن نم كُملقَب نم لَتخ

أُختها حتى إِذَا اداركُوا فيها جميعا قَالَت أُخراهم لأُولَاهم ربنا هؤلَاِء 
أَضلُّونا فََآتهِم عذَابا ضعفًا من النارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكن لَا تعلَمونَ 

* وقَالَت أُولَاهم لأُخراهم فَما كَانَ لَكُم علَينا من فَضلٍ فَذُوقُوا 
. فليتدبر العاقل هذه اآليات وما الْعذَاب بِما كُنتم تكِْسبونَ
اشتملت عليه من العرب.  

فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب وقوله تعاىل: 
هاتبَِآي  :ذكر الصنفني املبطلني 

: منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها. أحدمها
 : مكذب باحلق.والثاين
: كفره باالفتراء وإنشاء الباطل  فاألول
: كفره جبحود احلق.  والثاين

ن انضاف إىل ذلك إوهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، ف
 وصد الناس عن احلق، استحق تضعيف العذاب هدعوته إىل باطل
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الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه لكفره وشره؛ وهلذا قال تعاىل: 
 فلما كفروا ؛زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفِْسدونَ

 وعذابا ،وصدوا عباده عن سبيله عذم عذابني: عذابا بكفرهم
بصدهم عن سبيله، وحيث يذكر الكفر ارد ال يعدد العذاب؛ 

أُولَئك  وقوله تعاىل: ،وللْكَافرِين عذَاب أَليمكقوله تعاىل: 
يعين يناهلم ما كتب هلم يف الدنيا من ؛ ينالُهم نصيبهم من الْكتابِ
حتى إِذَا جاَءتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُوا  ،احلياة والرزق وغري ذلك

 ، زالوا وفارقوا؛أَين ما كُنتم تدعونَ من دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا
وشهِدوا علَى أَنفُِسهِم أَنهم كَانوا كَافرِين * وبطلت تلك الدعوة 

 ؛قَالَ ادخلُوا في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن والْإِنسِ في النارِ
كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها حتى إِذَا  ؛ادخلوا يف مجلة هذه األمم

مأُولَاهل ماهرأُخ ا قَالَتيعما جيهكُوا فاراد، كل أمة متأخرة 
 ضاعفه ؛ربنا هؤلَاِء أَضلُّونا فََآتهِم عذَابا ضعفًا من النارِ :ألسالفها

لكُلٍّ لك، قال اهللا تعاىل: وعليهم مبا أضلونا وصدونا عن طاعة رس
فعضمن األتباع واملتبوعني حبسب ضاللة وكفره؛ ،  لَا نلَكو

 ، ال تعلم كل طائفة مبا يف أختها من العذاب املضاعف؛تعلَمونَ
ٍلفَض نا منلَيع ا كَانَ لَكُمفَم ماهرأُخل مأُولَاه قَالَتوفإنكم ؛ 

 فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم احلق وحذروكم من ،جئتم بعدنا
ضاللنا ووكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إال اتباعنا وتقليدنا وترك 
احلق الذي أتتكم به الرسل؛ فأي فضل كان لكم علينا، وقد ضللتم 

نتم بنا كما ضللنا أكما ضللنا، وتركتم احلق كما تركنا؛ فضللتم 
فَذُوقُوا الْعذَاب بِما  ! فأي فضل كان لكم علينا!حنن بقوم آخرين
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 ؛ فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة؛كُنتم تكِْسبونَ
ن هذه اآلية وأمثاهلا مما يذكر قلوب إ ف،لو صادفت من القلوب حياة

 وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خرب.  ،السائرين إىل اهللا
 
 
 
 
 

* * * * 



 8  زاد املهاجر إىل ربـه

 املواالة هللا
 

ركني يف الضاللة، وأما تفهذا حكم األتباع واملتبوعني املش
 الذين يزعمون ،ن عن طريقتهمو العادل،األتباع املخالفون ملتبوعيهم

أم هلم تبع وليسوا متبعني لطريقتهم، فهم املذكورون يف قوله 
إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت تعاىل: 

بِهِم الْأَسباب * وقَالَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ منهم كَما 
 ما همو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي كا كَذَلنُءوا مربت

 وأتباعهم ،؛ فهؤالء املتبوعون كانوا على هدىبِخارِجِني من النارِ
ادعوا أم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم، وهم خمالفون هلم 

 وأن حمبتهم هلم تنفعهم ،سالكون غري طريقهم، يزعمون أم حيبوم
 فإم اختدوهم أولياء من ؛ون منهم يوم القيامةؤمع خمالفتهم، فيترب

   .دون اهللا وظنوا أن هذا االختاذ ينفعهم
وهذه حال كل من اختد من دون اهللا ورسوله وليجة وأولياء 

ن أعماله كلها إ ف؛يوايل هلم ويعادي هلم ويرضى هلم ويغضب هلم
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرا وشدة تعبه فيها 

ونصبه؛ إذ مل جيرد مواالته ومعاداته، وحمبته وبغضه، وانتصاره 
 فأبطل اهللا عز وجل ذلك العمل كله وقطع ،وإيثاره هللا ورسوله

وصلة ووسيلة ومودة سبب تلك األسباب، فينقطع يوم القيامة كل 
ومواالة كانت لغري اهللا تعاىل، وال يبقى إال السبب الواصل بني 

 وجتريد عبادته ، وهو حظُّه من اهلجرة إليه وإىل رسوله،العبد وربه
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له وحده ولوازمها من احلب والبغض والعطاء واملنع واملواالة 
 ،واملعاداة والتقريب واإلبعاد وجتريد متابعة رسوله وترك أقوال غريه

وترك ما خالف ما جاء به واإلعراض عنه وعدم االعتناء به وجتريد 
متابعته جتريدا حمضاً بريئاً من شوائب االلتفات إىل غريه؛ فضال عن 

الشركة بينه وبني غريه؛ فضال عن تقدمي قول غريه عليه.  
فهذا هو السبب الذي ال ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة 

 وهي آخيته اليت ،اليت بني العبد وبني ربه، وهي نسبة العبودية احملضة
 : هحيول ما حيول مث إليها مرجع

 نقِّل فؤادك حيث شئت من اهلوى
 

 
 ما احلب إال للحبيب األول 

 كم منزل يف األرض يألفه الفىت 
 

 
 وحنينه أبداً ألول مـنزل 

 
 

وهذه هي النسبة اليت تنفع العبد؛ فال ينفعه غريها يف الدور 
الثالثة: أعين دار الدنيا، ودار الربزخ، ودار القرار؛ فال قوام له وال 
عيش وال نعيم وال فالح إال ذه النسبة، وهي السبب الواصل بني 

  ولقد أحسن القائل: ،العبد وبني اهللا
 إذا تقطع حبل الوصل بينهم

 
 

 فللمحبني حبل غري منقطـع 
 وان تصدع مشل القوم بينهم 

 
 

 صدعنفللمحبني مشل غري م 
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 أن اهللا سبحانه يقطع يوم القيامة األسباب والعلق :واملقصود
والوصالت اليت كانت بني اخللق يف الدنيا كلها، وال يبقى إال 

 وهو سبب العبودية ،السبب والوصلة اليت بني العبد وبني اهللا فقط
 وال حتقيق إال بتجريد متابعة الرسل ،احملضة اليت ال وجود هلا

 إذ هذه العبودية إمنا جاءت على ؛صلوات اهللا وسالمه عليهم
 وقد قال ، وال سبيل إليها إال مبتابعتهم، وما عرفت إال م،ألسنتهم
؛ فهذه وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُوراتعاىل: 

هي أعماله اليت كانت يف الدنيا على غري سنة رسله وطريقتهم ولغري 
 وال ينتفع منها صاحبها بشيء أصالً، ،وجهه جيعلها اهللا هباءاً منثورا

وهذا من أعظم احلسرات على العبد يوم القيامة: أن يرى سعيه كله 
 وهو أحوج ما كان العامل إىل عمله، ،ضائعاً مل ينتفع منه بشيء

تباع األشقياء، أوقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. فهدا حكم 
تباع السعداء فنوعان:  أفأما 
 وهم الذين قال اهللا عز وجل فيهم: :تباع هلم حكم االستقاللأ
 موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو

هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِحفهؤالء هم السعداء الذين ؛ 
 وكل من  وهم أصحاب رسول اهللا ،ثبت هلم رضا اهللا عنهم

تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة. وال خيتص ذلك بالقرن الذين رأوهم 
ن مبن رأوا الصحابة ختصيصا عرفياً ليتميزوا و وإمنا خص التابع؛فقط

 فقيل: التابعون مطلقاً لذلك القرن فقط. وإال فكل ؛به عمن بعدهم
من سلك سبيلهم فهو من التابعني هلم بإحسان وهو ممن رضي اهللا 

عنهم ورضوا عنه.  



  زاد املهاجر إىل ربـه

 ؛وقيد سبحانه هذه التبعية بأا تبعية بإحسان ليست مطلقة
تباع يف شيء واملخالفة يف غريه؛ ولكن الفتحصل مبجرد النية وا

تبعية مصاحبة اإلحسان، وأن الباء ها هنا للمصاحبة، واإلحسان 
واملتابعة شرط يف حصول رضاء اهللا عنهم وجناته، وقد قال تعاىل: 

 كِّيهِمزيو هاتَآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر نييي الْأُمثَ فعي بالَّذ وه
ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ * 

 لُ اللَّهفَض كذَل * يمكالْح زِيزالْع وهو قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينَآخو
.  يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

  وصحبوه. هم الذين أدركوا رسول اهللا فاألولون:
 وهم كل من بعدهم على ؛ هم الذين مل يلحقوهمواآلخرون:

 فيكون التأخر وعدم اللحاق يف الفضل ؛منهاجهم إىل يوم القيامة
 والقوالن ، فيكون عدم اللحاق يف الرتبة، بل هم دوم؛والرتبة

 فإن من بعدهم ال يلحقون م ال يف الفضل وال يف ؛كاملتالزمني
 فهؤالء الصنفان هم السعداء. وأما من مل يقبل هدى اهللا ؛الزمان

الذي بعث به رسوله ومل يرفع به رأساً فهو من الصنف الثالث 
مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ وهم: 

.  يحملُ أَسفَارا
 أقسام اخلالئق بالنسبة إىل دعوته وما بعث وقد ذكر النيب 

مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم «: به من اهلدى يف قوله 
 فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء ؛كمثل غيث أصاب أرضاً

 وكانت منها أجادب أمسكت ،نبتت الكأل والعشب الكثريأف
املاء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال 
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 فذلك مثل من فقه يف الدين فنفعه ما ؛متسك ماء وال تنبت كأل
 و مثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل هدى اهللا ،بعثين اهللا به

  .»الذي أرسلت به
 ألن كال منهما سبب ؛ العلم الذي جاء به بالغيثفشبه 

 والعلم سبب حياة القلوب، ،احلياة؛ فالغيث سبب حياة األبدان
أَنزلَ من السماِء ماًء  كما يف قوله تعاىل: ،وشبه القلوب باألودية
، وكما أن األرضني ثالثة بالنسبة إىل قبول فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها

الغيث:  
: أرض زكية قابلة للشراب والنبات؛ فإذا أصاا الغيث إحداها

 ومنه يثمر النبت من كل زوج يج، فذلك مثل القلب ،ارتوت
الزكي الذكي؛ فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر فيه وجوه احلكم ودين 

 مثمر ملوجبه وفقهه وأسرار معادنه.  ، فهو قابل للعلم؛احلق بزكائه
 فهذه تنفع ؛: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظهوالثانية

 لورودها والسقي منها واالزدراع، وهو مثل القلب احلافظ ؛الناس
للعلم الذي حيفظه كما مسعه، فال تصرف فيه وال استنبط؛ بل 

 وهو من القسم الذي قال النيب ، فهو يؤدي كما مسع،للحفظ ارد
 :» ورب حامل فقه غري ،فقهأفرب حامل فقه إىل من هو 

(فقيه
9F

�(.«  
 

                              
)، من حديث عبد اهللا بن 2659)، والترمذي برقم (4175) أخرجه أمحد يف مسنده (�(

، وهو حديث حسن. مسعود 
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: كمثل الغين التاجر اخلبري بوجوه املكاسب فاألول
 فهو يكسب مباله ما شاء.  ؛والتجارات
: مثل الغين الذي ال خربة له بوجوه الربح واملكسب، والثاين

ولكنه حافظ ملا ال حيسن التصرف والتقلب فيه.  
 وهو املستوى الذي ال يقبل ؛: أرض قاعواألرض الثالثة

النبات وال ميسك ماء؛ فلو أصاا من املطر ما أصاا مل تنتفع منه 
 بشيء.

 فهذا مثل القلب الذي ال يقبل العلم والفقه والدراية، وإمنا هو 
مبنزلة األرض البوار اليت ال تنبت وال حتفظ، وهو مثل الفقري الذي 

. ميسك ماالًأن  وال حيسن ،ال مال له
 فهذا من ورثة ؛: عامل معلم وداع إىل اهللا على بصريةفاألول

الرسل. 
 فهذا حيمل لغريه ما يتجر به ؛: حافظ مؤد ملا مسعهوالثاين

احملمول إليه ويستثمر. 
 ومل ، فهو الذي مل يقبل هدى اهللا؛: ال هذا وال هذاوالثالث

يرفع به رأساً.  
 ؛فاستوعب هذا احلديث أقسام اخللق يف الدعوة النبوية ومنازهلم

 وقسم شقي.  ، قسم سعيد:منها قسمان
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 اهلجرة زاد املسافر
 

تباع املؤمنني من ذريتهم أوأما النوع الثاين من األتباع: فهم 
الذين مل يثبت هلم حكم التكليف يف دار الدنيا؛ وإمنا هم مع آبائهم 

والَّذين َآمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِميان تبع هلم، وقال اهللا تعاىل فيهم: 
 أخرب سبحانه ؛أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملهِم من شيٍء

تبعهم إياهم يف اإلميان، وملا أحلق الذرية بآبائهم يف اجلنة كما أنه أ
كان الذرية ال عمل هلم يستحقون به تلك الدرجات قال تعاىل: 

ٍءيش نم هِملمع نم ماهنا أَلَتمو، والضمري عائد إىل الذين آمنوا؛ 
 مع ، بل رفعنا ذريتهم إىل درجتهم؛ وما نقصناهم من عملهم:أي

 ؛ فليست منزلتهم منزلة من مل يكن له عمل؛توفيتهم أجور أعماهلم
بل وفيناهم أجورهم فأحلقنا م ذريتهم فوق ما يستحقون من 

أعماهلم.  
مث ملا كان هذا اإلحلاق يف الثواب والدرجات فضالً من اهللا 
فرمبا وقع يف الوهم أن إحلاق الذرية أيضاً حاصل هلم يف حكم 

العدل، فلما اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهيناً 
 فاإلحلاق املذكور إمنا هو يف الفضل ؛بكسبه ال يتعلق بغريه شيء

 وهذا نوع من أسرار القرآن ،والثواب ال يف العدل والعقاب
وكنوزه اليت خيتص اهللا بفهمها من شاء.  

فقد تضمنت هذه اآلية أقسام اخلالئق كلهم: أشقيائهم و 
سعدائهم، السعداء املتبوعني واألتباع، واألشقياء املتبوعني واألتباع، 
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فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر يف أي األقسام هو، وال يغتر 
 فإن كان من قسم سعيد انتقل إىل ما هو ؛بالعادة وخيلد إىل البطالة

 واهللا ويل التوفيق والنجاح، وإن كان من قسم ،فوقه وبذل جهده
 : قبل أن يقول،شقي انتقل منه إىل القسم السعيد يف زمن اإلمكان

بِيلًاولِ سسالر عم ذْتخنِي اتتا لَيي  .
واملقصود ذا أن من أعظم التعاون على الرب والتقوى التعاون 

على سفر اهلجرة إىل اهللا والرسول باليد واللسان والقلب واملساعدة 
والنصيحة تعليما وإرشاداً ومودة، ومن كان هكذا مع عباد اهللا 

قبل اهللا إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه أفكل خري إليه أسرع، و
أبواب العلم ويسره لليسرى، ومن كان بالضد فبالضد.  

 فما زاد هذا ،فإن قلت: قد أشرت إىل سفر عظيم وأمر جسيم
السفر وما طريقه وما مركبه ؟  

 وال زاد له ،قلت: زاده العلم املوروث من خامت األنبياء 
 وليقعد مع ، فمن مل حيصل هذا الزاد فال خيرج من بيته؛سواه

اخلالفني؛ فرفقاء املتخلف البطالون أكثر من أن حيصوا، فله أسوة 
ولَن  كما قال تعاىل: ؛م، ولن ينفعه هذا التأسي يوم احلسرة شيئا

 فقطع اهللا ؛ينفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم في الْعذَابِ مشترِكُونَ
سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم ببعض يف العذاب؛ فإن مصائب 

 كما ؛الدنيا إذا عمت صارت مسالة، وتأسى بعض املصابني ببعض
 قالت اخلنساء: 

 ولوال كثرة الباكني حويل
 

 على إخوام لقتلت نفسي 
 وما يبكون مثل أخي ولكن 

 
  بالتأسيمأسلي النفس عنه 
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فهذا الروح احلاصل من التأسي معدوم بني املشتركني يف 
 بذل اجلهد واستفراغ الوسع؛ :وأما طريقه فهو. العذاب يوم القيامة

 فال ينال باملىن، ولن يدرك باهلوينا، وإمنا هو كما قيل: 
 فخض غمرات املوت واسم إىل العال

 
 

 لكي تدرك العز الرفيع الدائم 
 فال خري يف نفس ختاف من الردى 

 
 

 وال مهة تصبو إىل لوم الئم 
وال سبيل إىل ركوب هذا الظهر إال بأمرين:   

ن اللوم يصيب إ ف؛: أن ال يصبو يف احلق إىل لوم الئمأحدمها
 وجيعله صريعا يف األرض.  ،الفارس فيصرعه عن فرسه

: أن ون عليه نفسه يف اهللا، فيقدم حينئذ وال خياف والثاين
 فمىت خافت النفس تأخرت و أحجمت وأخلدت إىل ،األهوال

األرض، وال يتم له هذان األمران إال بالصرب؛ فمن صرب قليالً 
صارت تلك األهوال رحيا رخاء يف حقه حتمله بنفسها إىل مطلوبه، 

عظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر ال أ صارت افبينما هو خياف منها إذ
يعرفه إال من دخل فيه.  

 وحتقيق ، إىل اهللا وانقطاع إليه بكليتهوءوأما مركبه فصدق اللج
 والضراعة إليه وصدق التوكل واالستعانة ،االفتقار إليه بكل وجه

 واالنطراح بني يديه انطراح املسلوم املكسور الفارغ الذي ،به
 فهو يتطلع إىل قيمه ووليه أن جيده ويلم شعثه، وميده ؛الشيء عنده

 وأن ، فهذا الذي يرجى له أن يتوىل اهللا هدايته،من فضله و يستره
 يكشف له ما خفي على غريه من طريق هذه اهلجرة ومنازهلا.
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فصل  

 
ورأس األمر وعموده يف ذلك إمنا هو دوام التفكر وتدبر آيات 

 فإذا صارت معاين ، حيث تستويل على الفكر وتشغل القلب؛اهللا
القرآن مكان اخلواطر من قلبه وجلس على كرسيه، وصار له 

التصرف، وصار هو األمري املطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سريه 
وترى الْجِبالَ ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح 

تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ 
.  شيٍء إِنه خبِري بِما تفْعلُونَ

فان قلت: إنك قد أشرت إىل مقام عظيم فافتح يل بابه، 
شرف على تتدبر القرآن وتفهمه وتواكشف يل حجابه، وكيف 

 فهل يف البيان غري ما ؟عجائبه وكنوز وهذه تفاسري األئمة بأيدينا
ذكروه؟  

قلت: سأضرب لك أمثاالً حتتذي عليها وجتعلها إماماً لك يف 
هلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبراهيم هذا املقصد، قال اهللا تعاىل: 

الْمكْرمني * إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ * 
فَراغَ إِلَى أَهله فَجاَء بِعجلٍ سمنيٍ * فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ * 
 لَتيمٍ * فَأَقْبللَامٍ عبِغ وهرشبو فخيفَةً قَالُوا لَا تخ مهنم سجفَأَو

 كقَالُوا كَذَل * يمقع وزجع قَالَتا وههجو كَّتفَص ةري صف هأَترام
يملالْع يمكالْح وه هإِن كبقَالَ ر . 
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 بك إذا قرأت هذه اآلية وتطلعت إىل معناها وتدبرا يفعهد
فإمنا تطلع منها على أن املالئكة أتوا إبراهيم يف صورة األضياف 

يأكلون ويشربون وبشروه بغالم عليم، وإمنا امرأته عجبت من ذلك 
 ومل يتجاوز تدبرك غري ذلك.  ،فأخربا املالئكة أن اهللا قال ذلك

فامسع اآلن بعض ما يف هذه اآليات من أنواع األسرار.  
وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم... 

وكيف مجعت الضيافة وحقوقها... 
وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفالسفة واملعطلة... 

وكيف تضمنت علما عظيماً من أعالم النبوة... 
وكيف تضمنت مجيع صفات الكمال اليت ردها إىل العلم 

واحلكمة... 
وكيف أشارت إىل دليل إمكان املعاد بألطف إشارة وأوضحها 

   ...مث أفصحت وقوعه
وكيف تضمنت األخبار عن عدل الرب وانتقامه من األمم 

املكذبة... 
وتضمنت ذكر اإلسالم واإلميان والفرق بينهما... 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله 
وعلى اليوم اآلخر..  

نه ال ينتفع ذا كله إال من يف قلبه خوف من أوتضمنت 
 وهم املؤمنون ا... ؛عذاب اآلخرة
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وأما من ال خياف اآلخرة وال يؤمن ا فال ينتفع بتلك 
اآليات... 

هلْ أَتاك فامسع اآلن بعض تفاصيل هذه اجلملة: قال اهللا تعاىل: 
نيمكْرالْم يماهرإِب فييثُ ضدحافتتح سبحانه القصة بصيغة ؛ 

موضوعة لالستفهام، وليس املراد ا حقيقة االستفهام، وهلذا قال 
بعض الناس: إن ( هل ) يف مثل هذا املوضع مبعىن ( قد ) اليت 

تقتضي التحقيق، ولكن يف ورود الكالم يف مثل هذا بصيغة 
االستفهام سر لطيف، ومعىن بديع؛ فإن املتكلم إذا أراد أن خيرب 

املخاطب بأمر عجيب ينبغي االعتناء به، وإحضار الذهن له صدر له 
 لتنبيه مسعه وذهنه للمخرب به؛ فتارة يصدره ؛الكالم بأداة االستفهام

قول: هل علمت ما كان من كيت يبأال، وتارة يصدره ل، ف
وكيت ؟ إما مذكرا به، وإما واعظاً له خموفا، وإما منبها على عظمه 

 و هلْ أتاك حديثُ موسىما خيرب به، وإما مقرراً له؛ فقوله تعاىل: 
ِمصأُ الْخبن اكلْ أَته و ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَته و  اكلْ أَته

نيمكْرالْم يماهرإِب فييثُ ضدح متضمن لتعظيم هذه القصص 
 وهو التنبيه ؛ ففيه أمر آخر؛والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته

نه من الغيب الذي إ ف؛على أن إتيان هذا إليك علم من أعالم النبوة
عالمنا وإرسالنا إ فهل أتاك من غري ،ال تعمله أنت وال قومك

وتعريفنا ؟ أم مل يأتك إال من قبلنا ؟  
فانظر ظهور هذا الكالم بصيغة االستفهام، وتأمل عظم موقعه 

 : وقوله،من مجيع موارده يشهد أنه من الفصاحة يف ذروا العليا 
نيمكْرالْم يماهرإِب فيضفإن ؛ متضمن لثنائه على خليله إبراهيم 

: يف املكرمني قولني
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 ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف.  ؛: إكرام إبراهيم هلمأحدمها
بلْ عباد  كقوله تعاىل: ؛م مكرمون عند اهللاأ: والثاين

 وهو متضمن أيضاً لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ جعل ،مكْرمونَ
 مالئكته املكرمني أضيافاً له؛ فعلى كال التقديرين فيه مدح إلبراهيم.

 ؛ متضمن مبدح آخر إلبراهيمفَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام وقوله: 
حيث رد عليهم السالم أحسن مما حيوه به؛ فإن حتيتهم باسم 

منصوب متضمن جلملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سالماً. وحتية 
إبراهيم هلم باسم مرفوع متضمن جلملة امسية تقديره سالم دائم أو 
ثابت أو مستقر عليكم؛ وال ريب أن اجلملة االمسية تقتضي الثبوت 

 فكانت حتية إبراهيم ، والفعلية تقتضي التجدد واحلدوث،واللزوم
 حسن.أأكمل و

 ويف هذا من حسن خماطبة الضيف ،قَوم منكَرونَ : مث قال
والتذمم منه وجهان يف املدح:  

نتم قوم منكرون؛ فتذمم أ والتقدير: ،: أنه حذف املبتدأحدمهاأ
 وكان ،منهم ومل يواجههم ذا اخلطاب ملا فيه من االستيحاش 

وما بال أقوام « بل يقول: ؛ ال يواجه أحدا مبا يكرههالنيب 
  يقولون كذا ويفعلون كذا».

 فحذف فاعل اإلنكار وهو الذي ؛قَوم منكَرونَ :: قولهالثاين
 وال ريب أن ، كما قال يف موضع آخر ( نكرهم )،كان أنكرهم

.  »أنكرتكم«قوله ( منكرون ) ألطف من أن يقول 
فَراغَ إِلَى أَهله فَجاَء بِعجلٍ سمنيٍ * فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا  :وقوله



  زاد املهاجر إىل ربـه

 ، متضمن وجوها من املدح وآداب الضيافة وإكرام الضيفتأْكُلُونَ
 ، والروغان الذهاب بسرعة واختفاء؛فَراغَ إِلَى أَهلهمنها قوله: 

وهو يتضمن املبادرة إىل إكرام الضيف، واالختفاء يتضمن ترك 
ختجيله وأال يعرض للحياء، وهذا خبالف من يتثاقل ويتبارد على 

ضيفه مث يربز مبرأى منه وحيل صرة النفقة ويزن ما يأخذ، ويتناول 
 ؛اإلناء مبرأى منه وحنو ذلك مما يتضمن ختجيل الضيف وحياءه

 إِلَى أَهله ويف قوله تعاىل: ،فلفظة ( راغ ) تنفي هذين األمرين 
 ملا فيه من اإلشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند ؛مدح آخر

أهله، وأنه ال حيتاج أن يستقرض من جريانه، وال يذهب إىل غري 
 إذ قرى الضيف حاصل عندهم.  ؛أهله

 يتضمن ثالثة أنواع من املدح:  فَجاَء بِعجلٍ سمنيٍوقوله: 
 فإنه مل يرسل به وإمنا جاء به ؛: خدمة ضيفه بنفسهأحدها

بنفسه. 
م ببعضه؛ ليتخريوا من أنه جاءهم حبيوان تام مل يأ: الثاين

. واؤأطيب حلمه ما شا
زول، وهذا من نفائس األموال؛ ولد هنه مسني ليس مبأ: الثالث

 فإم يعجبون به؛ فمن كرمه هان عليه ذحبه ؛البقر السمني
 وإحضاره.
 إحضار ي وه؛ متضمن املدح وآداباً أخرىإِلَيهِم : وقوله

الطعام بني يدي الضيف؛ خبالف من يهيئ الطعام يف موضع مث يقيم 
ضيفه فيورده عليه.  
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 فيه مدح وآداب أخر؛ فإنه عرض عليهم أَلَا تأْكُلُونَ :وقوله
 ، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف؛أَلَا تأْكُلُونَاألكل بقوله: 

خبالف من يقول: ضعوا أيديكم يف الطعام، كلوا، تقدموا، وحنو 
هذا.  

 ألنه ملا رآهم ال يأكلون من ؛فَأَوجس منهم خيفَةًوقوله: 
طعامه أضمر منهم خوفاً أن يكون معهم شر؛ فإن الضيف إذا أكل 

من طعام رب املنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك 
سحق ال إ وهذا الغالم ،لَا تخف وبشروه بِغلَامٍ عليمٍقالوا: 

إمساعيل؛ ألن امرأته عجبت من ذلك فقالت: عجوز عقيم، ال يولد 
 وكان ،ملثلي، فأىن يل بالولد ؟ وأما إمساعيل فإنه من سريته هاجر

بكره وأول ولده. وقد بني سبحانه هذا يف سورة هود يف قوله 
 وهذه هي فَبشرناها بِإِسحاق ومن وراِء إِسحاق يعقُوبتعاىل: 

القصة نفسها.  
 فيه بيان فَأَقْبلَت امرأَته في صرة فَصكَّت وجههاوقوله تعاىل: 

ضعف عقل املرأة وعدم ثباا؛ إذ بادرت إىل الندبة فصكت الوجه 
 عند هذا اإلخبار.

 فيه حسن أدب املرأة عند خطاب عجوز عقيم وقوله: 
الرجال واقتصارها من الكالم على ما يتأدى به احلاجة؛ فإا 

، واقتصرت على ذكر »أنا عجوز عقيم«حذفت املبتدأ ومل تقل 
 مل تذكر غريه، وأما يف سورة هود ،السبب الدال على عدم الوالدة

فذكرت السبب املانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب.  



 3 زاد املهاجر إىل ربـه

 متضمن الثبات صفة قَالُوا كَذَلك قَالَ ربك :وقوله تعاىل
 القول له.

 متضمن إلثبات صفة احلكمة إِنه هو الْحكيم الْعليم : وقوله
والعلم اللذين مها مصدر اخللق واألمر؛ فجميع ما خلقه سبحانه 

صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه 
وحكمته.  

والعلم واحلكمة متضمنان جلميع صفات الكمال؛ فالعلم 
يتضمن احلياة و لوازم كماهلا من القيومية والقدرة والبقاء والسمع 
والبصر وسائر الصفات اليت يستلزمها العلم التام، واحلكمة تتضمن 

كمال اإلرادة والعدل والرمحة واإلحسان واجلود والرب، ووضع 
األشياء يف مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال وإثبات 

الثواب والعقاب.  
كل هذا العلم من امسه احلكيم كما هي طريقة القرآن يف 

االستدالل على هذه املطالب العظيمة بصفة احلكمة، واإلنكار على من 
 فحينئذ صفة حكمته تتضمن ؛يزعم أنه خلق اخللق عبثا وسدى وباطالً

صح القولني أن املعاد أالشرع والقدر والثواب والعقاب، وهلذا كان 
يل ما يدل العقل على إثباته.  ايعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفص

نه سبحانه أ و،ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك 
يضرب هلم األمثال املعقولة اليت تدل على إمكان املعاد تارة ووقوعه 

أخرى؛ فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان املعاد وأدلة احلكمة 
املستلزمة لوقوعه.  
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ومن تأمل أدلة املعاد يف القرآن وجدها كذلك مغنية حبمد اهللا 
عن غريها، كافية شافية موصلة إىل املطلوب بسرعة، متضمنة 

للجواب عن الشبه العارضة لكثري من الناس؛ وإن ساعد التوفيق 
 ملا رأيت يف األدلة اليت أرشد إليها ؛كتبت يف ذلك سفراً كبرياً

اء واهلدى وسرعة اإلنصاف، وحسن البيان، والتنبيه فالقرآن من الش
 ويكثر معه ،على مواضع الشبه واجلواب عنها مبا ينثلج له الصدر

 وليس ، فإا على العكس من ذلك؛اليقني؛ خبالف غريه من األدلة
هذا موضع التفصيل.  

 أن صدور اخللق واألمر عن علم الرب وحكمته، واملقصود:
واختصت هذه القصة بذكر هذين االمسني القتضائهما لتعجب 

النفوس من تولد مولود بني أبوين ال يولد ملثلهما عادة، وخفاء العلم 
 وكون احلكمة اقتضت جريان هذه الوالدة على ،بسبب هذا اإليالد
 فذكر يف اآلية اسم العلم واحلكمة املتضمن ،غري العادة املعروفة

لعلمه سبحانه بسبب هذا اخللق وغايته وحكمته يف وضعه موضعه 
من غري إخالل مبوجب احلكمة.  

مث ذكر سبحانه وتعاىل قصة املالئكة يف إرساهلم هلالك قوم 
 ويف هذا ما يتضمن تصديق ،لوط، وإرسال احلجارة املسومة عليهم 

 ؛رسله وإهالك املكذبني هلم والداللة على املعاد والثواب والعقاب
عظم األدلة الدالة على صدق ألوقوعه عياناً يف هذا العامل، وهذا من 

 لصحة ما أخربوا به عن رم.  ؛رسله
فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤمنِني * فَما وجدنا مث قال تعاىل: 

نيملسالْم نم تيب را غَييهف؛ ففرق بني اإلسالم واإلميان هنا لسر 
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 فهو إخراج جناة ؛اقتضاه الكالم؛ فإن اإلخراج هنا عبارة عن النجاة
ن هذا خمتص باملؤمنني املتبعني للرسل أ و ال ريب ،من العذاب

ظاهرا وباطناً.  
 ملا ؛فَما وجدنا فيها غَير بيت من الْمسلمنيوقوله تعاىل: 

 ألن امرأة ؛كان املوجودون من املخرجني أوقع اسم اإلسالم عليهم
لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة يف الظاهر، فكانت يف 

خرب سبحانه عن خيانة أالبيت املوجودين ال يف القوم الناجني، وقد 
امرأة لوط، وخيانتها أا كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها 

 فكانت من أهل البيت املسلمني ،معهم، وليست خيانة فاحشة
ظاهراً وليست من املؤمنني الناجني.  

ضعها تبني له من أسراره اومن وضع داللة القرآن وألفاظه مو
 ويعلم أنه تنزيل من حكيم محيد.  ،وحكمة ما يبهر العقول

وذا خرج اجلواب عن السؤال املشهور وهو: أن اإلسالم أعم 
 فكيف استثناء األعم من األخص وقاعدة االستثناء ،من اإلميان

تقتضي العكس وتبني أن املسلمني املستثنني مما وقع عليه فعل 
  .بل هم املخرجون الناجون؛ الوجود، واملؤمنني غري مستثنني منه

 وتركْنا فيها َآيةً للَّذين يخافُونَ الْعذَاب الْأَليموقوله تعاىل: 
فيه دليل على أن آيات اهللا سبحانه وعجائبه اليت فعلها يف هذا العامل 

 إمنا ينتفع ا من يؤمن ،وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله
 :باملعاد وخيشى عذاب اهللا تعاىل كما قال اهللا تعاىل يف موضع آخر

ةرالَْآخ ذَابع افخ نمةً للََآي كي ذَلإِنَّ ف :وقال تعاىل ، ذَّكَّريس
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ن من ال يؤمن باآلخرة غايته أن يقول: هؤالء قوم إ ف؛من يخشى
 وال زال الدهر فيه الشقاوة ،أصام الدهر كما أصاب غريهم

والسعادة، وأما من آمن باآلخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع 
باآليات واملواعظ. واملقصود ذا إمنا هو التنبيه والتمثيل على 
 ،تفاوت األفهام يف معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه

ويعترب ذا غريه، والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء.  
 أن القلب ملا حتول هلذا السفر طلب رفيقاً يأنس به يف :واملقصود

السفر فال جيد إال معارضاً مناقضاً، أو الئماً بالتأنيب مصرحاً، أو فارغاً 
 فلقد أحسن إليك ؛من هذه احلركة معرضاً، وليت كل ما ترى هكذا

  كما قال القائل: ، وطريقك ومل يطرح شره عليككمن خالَّ
 نا لفي زمن ترك القبيح بهإ
 

 
 من أكثر الناس إحسان وإمجال 

فإذا كان هذا املعروف من الناس فاملطلوب يف هذا الزمان  
 إال ما ؛املعاونة على هذا السفر باإلعراض وترك الالئمة واالعتراض

عسى أن يقع نادراً فيكون غنيمة باردة ال قيمة هلا، وال ينبغي أن 
 ؛ بل يسري و لو وحيداً غريباً؛يتوقف العبد يف سريه على هذه الغنيمة

 دليل على صدق احملبة.  هفانفراد العبد يف طريق طلب
ومن نظر يف هذه الكلمات اليت تضمنتها هذه الورقات علم أا 
من أهم ما حيصل به التعاون على الرب والتقوى وسفر اهلجرة إىل اهللا 

ورسوله، وهو الذي قصد سطرها بكتابتها وجعلها هديته املعجلة 
 السابقة إىل أصحابه ورفقائه يف طلب العلم.
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 وشهد اهللا وكفى باهللا شهيداً ولو تواىف أحداً منهم لقابلها 
بالقبول ولبادر إىل تفهمها وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إىل 

ن تطلعت إ و،صاحبه؛ فإن غري هذا من جريانات الركب اخلريي
 وهي يف غاية الرخص لكثرة جالبها، ،النفوس إليها ففائدا قليلة

وإمنا اهلدية النافعة كلمة يهديها الرجل إىل أخيه املسلم.  
ومن أراد هذا السفر فعليه مبرافقة األموات الذين هم يف العامل 
أحياء؛ فإنه يبلغ مبرافقتهم إىل مقصده، وليحذر من مرافقة األحياء 
الذين هم يف الناس أموات؛ فإم يقطعون عليه طريقه؛ فليس هلذا 

السالك أنفع من تلك املرافقة، وأوفق له من هذه املفارقة؛ فقد قال 
بعض السلف: شتان بني أقوام موتى حتيا القلوب بذكرهم، وبني 

أقوام أحياء متوت القلوب مبخالطتهم؛ فما على العبد أضر من 
 فنظره قاصر ومهته واقفة عند التشبه م ؛عشائره وأبناء جنسه

ومباهام والسلوك أين سلكوا، حىت لو دخلوا جحر ضب ألحب 
أن يدخله معهم.  

فمىت صرف مهته عن صحبتهم إىل صحبة من أشباحهم 
مفقودة، وحماسنهم وآثارهم اجلميلة يف العامل موجودة، استحدث 

 وإن كان ،بذلك مهة أخرى وعمال آخر، وصار بني الناس غريباً
فيهم مشهوراً ونسيباً ولكنه غريب حمبوب يرى ما الناس فيه و ال 
يرون ما هو فيه، يقيم هلم املعاذير ما استطاع، وحيضهم جبهده و 
طاقته سائراً فيهم بعينني: عني ناظرة إىل األمر والنهى، ا يأمرهم 

وينهاهم ويواليهم ويعاديهم، ويؤدي هلم احلقوق و يستوفيها 
عليهم، وعني ناظرة إىل القضاء والقدر ا يرمحهم ويدعو هلم و 
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يستغفر هلم، ويلتمس وجوه املعاذير فيما ال خيل بأمر و ال يعود 
طته ورمحته ولينه ومعذرته؛ وقفاً عند لبنقض شرع، وقد وسعهم بس

 متدبراً ؛خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلنيقوله تعاىل: 
ملا تضمنته هذه اآلية من حسن املعاشرة مع اخللق وأداء حق اهللا 

فيهم والسالمة من شرهم؛ فلو أخذ الناس كلهم ذه اآلية لكفتهم 
ن العفو ما عفى من أخالقهم ومسحت به طبائعهم إ ف؛وشفتهم

 فهذا ما منهم إليه، وأما ما ؛ووسعهم بذله من أمواهلم وأخالقهم
 إليهم فأمرهم باملعروف، وهو ما تشهد به العقول ميكون منه

وتعرف حسنه، وهو ما أمر اهللا به، وأما ما يلتقي به أذى جاهلهم 
فاإلعراض عنه وترك االنتقام لنفسه واالنتصار هلا.  

 وأي معاشرة وسياسة هلذا العامل !فأي كمال للعبد وراء هذا 
 فلو فكر الرجل يف كل شر !أحسن من هذه املعاشرة والسياسة 

يلحقه من العامل - أعين الشر احلقيقي الذي ال يوجب له الرفعة 
والزلفى من اهللا - وجد سببه اإلخالل ذه الثالث أو بعضها، وإال 
فمع القيام ا فكل ما حيصل له من الناس فهو خري له وإن شراً يف 

ن إ وال يتولد منه إال خرياً و،الظاهر؛ فإنه يتولد من األمر باملعروف
إِنَّ الَّذين جاُءوا ورد يف حالة شر وأذى، كما قال اهللا تعاىل: 

لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمنةٌ مبصع بِالْإِفْك وقال ،
فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا  :تعاىل لنبيه 

لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزع،هذه الكلمات مراعاة حق   وقد تضمنت
وا يف حق اهللا ويف حق رسوله، فإن ؤاهللا وحق اخللق؛ فإم إما يسي

وا يف حقي ؤ وإن أسا،وا يف حقك فقابل ذلك بعفوك عنهمؤأسا
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ستخرج ما عندهم من الرأي افاسألين أغفر هلم واستجلب قلوم، و
مبشاورم؛ فإن ذلك أحرى يف استجالب طاعتهم وبذل النصيحة، 

 بل توكل وامض ملا عزمت عليه ؛فإذا عزمت فال استشارة بعد ذلك
فهذا وأمثاله من األخالق اليت ؛  فإن اهللا حيب املتوكلني،من أمرك

 ،وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ :أدب اهللا ا رسوله، وقال تعاىل فيه
، وهذا ال يتم )�10F( عنها كان خلقه القرآن»«قالت عائشة رضي اهللا: 

إال بثالثة أشياء:  
ن كانت الطبيعة جافية غليظة إ: أن يكون العود طيباً؛ فأما أحدها

 خبالف الطبيعة ؛يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علماً وإرادة وعمالً
 إمنا تريد احلرث والبذر.  ؛ فإا مستعدةة؛املنقادة اللينة السلسة القياد

: أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي الثاين
ن هذه األمور تنايف الكمال، فإن مل تقو النفس على إ ف؛واهلوى

قهرها و إال مل تزل مغلوبة مقهورة.  
: علم شاف حبقائق األشياء وتنزيلها منازهلا مييز بني الثالث

الشحم والورم، والزجاجة واجلوهرة.  
فإذا اجتمعت فيه هذه اخلصال الثالث وساعد التوفيق فهو 

القسم الذي سبقت هلم من رم احلسىن، ومتت هلم العناية.  
واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
 .واحلمد هللا رب العاملني، كثرياً أبداً إىل يوم الدين

                              
. 3/199)، والنسائي برقم 1342)، وأبو داود برقم (746) أخرجه مسلم برقم (�(
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